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 الباب الثالث

 علماء كافواس و تفسري آية التسامح 

 6 -1 يةآكافرون أمر مهم حىت يقول القرآن فيه مثل سورة ال سالم هوكان التسامح ىف اإل

أربعني. فسيبحث الباحث ىف هذا حدى و مثانية وسورة يونس آية أربعني إلىإو سورة األنعام آية مائة و 

  نهضةالعلماءل رئيس العامنوراىن سرجىمنهم علماء كافواسالباب عن البياانت ىف تفسريها عند 

امحد حبرونىرئيس وزارة الشؤون الدينية احمللية، ، و الدين وجيه سلفيني كافواس ابر تيغكافواس، و 

 مدية كافواس، وتوفيق الرمحن رئيس العام جمللس العلماء اإلندونيسى كافواس.حملومسراىن رئيس العام 

 املتديننيعدد من وصف كافواس و  .أ

كافواس. فيها سبعة عشر   ىالوسطى، وعاصمة هذه املدينة هان انحية ىف كلمنت ىكافواس ه

نساء. وسعتها  161.507رجال و  168.139، شخصا 329.646منطقة، ومجلة جمتمعه 

ىف كل  شخصا 21.97هيكتار، بكثرة اجملتمع على  1.499.900كيلو مرتا مربعا، أو   14.999

 واحد كيلو مرتا.

ر  هنر كافواس مورونج وهن ىألهنا ىف أحناء ثالثة أهنار، وهمدينة مجيلة  ىانحية كافواس ه

يركز على  ينة ىف الليل من نور املصابح الىت. تظهر مجيلة هذه املدكافواس وحبر جاوى ىف حد الغرىب

 مياه األهنار والبحر.
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ىف أول أكرب سنا. و  ىنكاراي عاصمة كلمنتان الوسطى، وههذه الناحية أقدم من مدينة فال

بنائها موقع البيوع بني األحناء واجلزائر. وىف العصر احلاضر يبىن شارع كافواس كالشارع املواصل بني 

 ية.مفتح ىف جنوبية كلمنتان اجلنوب املقاطع. بناية هذه املدينة أسرع وأقدم، على كوهنا ابب

ية. اال مقطع كلمنتان اجلنوبحدود انحية كافواس من جهة الشرقية حمددة بناحية ابرتوا كو 

الية حمددة بناحية فولنج فيسوا كلمنتان الوسطى وكونونج ماس. ومن جهة الشم ومن جهة الغرىب

مرتا  500-100جبال كافواس أعلها  جهة اجلنوبية. وىف ىوحبر اجلاو  حمددة بناحية ابرتوا الشماىل

 تسبب فيضان ىف كثري من األحيان. وادية، وىف جهة الشمالية أهنار و من املاء

كيلوا مرتا. وهنر    66،38هنر كافواس مورونج طوهلا   هذه الناحية أهنار وأودية، منهامث ىف

وا مرتا. وله أربع سدد كيل  189،85طوهلا  ىكيلوا مرتا. وشاطئ حبر اجلاو   600،00كافواس طوهلا 

ا كواال كافواس وبنجرماسني، يدخل ىف كيلوا مرتا، توصل هب  28جنري سرفات طوهلا أسد  ىاملاء، وه

وا مرتا. أجنري كلمفان كيل  14كيلوا مرتا ويدخل ىف والية كلمنتان الوسطى   14والية كلمنتان اجلنوبية 

و فولنج فيسوا إىل فالنكاراي.  انحية كافواس الغرىب اىيلوا مرتا، توصل هبا مدينة مندومك  14طوهلا 

مرتا توصل هبا كافواس و فولنج فيسوا. مث اآلخر أجنري تنبان، طوهلا كيلوا  24مث أجنري بسارانج، طوهلا 

كيلوا مرتا   13يدخل ىف والية كلمنتان اجلنوبية كافواس إىل بنجرماسني.   مرتا توصل هباكيلوا  25

 كيلوامرتا.  12ويدخل ىف والية كلمنتان الوسطى 
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افواس ك،  غرىبال فواسج، بتاغوه، دداهوف، كابسران ىهلذه الناحية سبعة عشر مناطقة وه

ندوا م، ىلشرقافواس نج، كافواس الوسطى، كا، كافواس كواال، كافواس مور هولوفواس ، كاهيلري

 اه.تاك، سيالت، تنبان جتور ومتفي، فاسك تالونج، فولوا فىتالونج، منتاجن

قبيلة . ومن وابىلقبيلة داايك، وقبيلة بنجر، وقبيلة جاوى،  ىومعظم قبيلة أهل هذه الناحية ه

أقل قبائل  ن، وداايك دانوم. وكان قبيلة ابىلاي، وداايك مانىفامداايك بكو جوا، و جناداايك  ىداايك ه

 1ىف هذه الناحية.

مدرسيها. يذها و تالموصورة عامة عن أحوال تربية جمتمع كافواس ظاهرة من مجلة املدارس و 

تلميذا.  2936الميذها مدرسا، وت 2727مدرسة، ومجلة مدرسيها  102ومجلة روضة األطفال 

مدرسا وتالميذها  3388 مدرسة، ومدرسيها 502ومجلة املدرسة اإلبتدائية احلكومة وغري احلكومة 

 12.970تالميذها و مدرسا،  1085ا همدرسة، وفي 91املدرسة الثانوية  تلميذا.ومجلة 67.757

 545مدرسة وفيها  31 القوميةفصال. ومجلة املدرسة العالية احلكومة و  465تلميذا. وفصوهلا 

 تلميذا. 7024مدرسا، وتالميذها 

 ومرنواسحلاج اة ياحلكومة الدائر  ةوامسه املستشفى العام مستشفىهلا هلذه الناحية 

فال األط صصخمب طبيى، وهخصاءسوسروأمتوجوا. وهو ىف عاصمة كافواس، فيه أربعة أطباء األ

طباء أمجلة و . نفسوطبيب خمصص ال، وطبيب خمصص األمراض العصبية، للوالدةوطبيب خمصص 

 طبيبا. 14العامة 

                                                           
1RPIJM Kabupaten Kapuas, Profil Kab. Kapuas Tahun, 2017 – 2021. 
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 :ىداين وأهلها مسجل ىف اجلدول اآلتومجلة األ

 منرة دينال املتدين مجلة

 1 سالماإل 269.157

 2 تيةستانتربو ال 41.605

 3 ىوليكثكاال 2.624

 4 وسىنداهل 32.450

 5 اذبو ال 44

ىف الفقه واألشعرية ىف العقيدة  ىالشافعذهب اإلمام وانملنقتجمتمع كافواس يع ىومعظم مسلم

عامة. وأكثرهم  ىسيإندون تاىف كثري من جمتمع ىكما جر أو ما يسمى أبهل السنة واجلماعة  

 :ىلة املعابد فظاهر ىف اجلدول اآلتل هنضة العلماء. وأما مجاعميشرتكونبأ

 مجلة معبد منرة

 313 مسجد 1

 516 مصلى 2

 236 ىوليكثكانسة كا 3

 10 تيةستانتبرو كانسة  4

 36 بورا 5
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جملسا.  311معهدا، وجمالس العلم  13 يةالناحية منها معاهد اإلسالموجلنة الدينية ىف هذه 

ويظهر منها داينة جمتمع كافواس، وبعضهم عوام ىف أمور الدينية، قليل منهم من ينال الدرجة األوىل 

 .يةاإلسالمد ها قليل من خترج من معاىف قسم الدين وكذ

لسماحة واإلحسان والعدل بني صاحب لدينية ىف هذه الناحية مشهورا ابوكان أحوال ا

األداين املختلفة. وكان كثري ىف كافواس عياال جيمع األداين ىف بيت واحد، يعيشون ىف صالح 

بعضهم بعضا وال  ىلى ما يتمسكون ىف قلوهبم، ال يؤذوسالم، يتساحمون ىف األحوال الدينية ع

 2019هني. مثل ما يزور الكاتب بيتا فيه مجع من الناس متنوعة األداين، وذلك تسعة فيرباير عام ي

واآلخر نساء. وهم ىف عيال واحد، شخاص منهم سبع رجال أمن قبل. نظر الكاتب ىف بيته عشر 

له ثالث أوالد، كربهم سنا حممد حسن وهو جدهم عنده زوجة امسها حسمى. وكالمها مسلمان. و أ

ا ثالث أوالد كلها ذكران، قيمان ىف ذلك البيت، األول هلمسوراباي، واآلخران مقيم بحد منهم وا

. مث فينتقالن من اإلسالم إىل النصراىنله ولد واحد، ولكل من هذاين رجلني زوجة نصرانية،  والثاىن

يعيشون ىف ذلك البيت ىف صالح وسالم. هذا هو ما يدل على وجود التسامح ىف احلياة 

 جتماعية.اإل
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 ترمجة علماء كافواس .ب

 املاجستري ىسرج نوراىناحلاج الدكتورندس  .1

 املاجستري ىسرج نوراىناحلاج الدكتورندس  سماإل

 م1952يونيو  4الوسطى  ىهولوا سوجن ابرىب اتريخ امليالد

 كاجيلاحلاج سرجى و احلاجة ألوه   األب واألم

 كافواس كاملنتان الوسطى  75رقم  4السارع ابرطو الزقاق  العنوان

 081348825246 رقم اهلاتف

 املدرسة الشعبية احلكومية الرتبية

 تربية معلمى الدينية اإلسالمية

SLTA (SPIAIN) 

 أنتسارى اإلسالمية احلكومية بنجرماسنيجامعة 

 جامعة احلكومية فالنكاراي

 جامعة ف.غ.ر.ا. سورااباي

 هنضة العلماء املنظمة

 العامة جمللس العلماء اإلندونيسى كافواسرئيس  املهنة

 نهضة العلماء كافواسلرئيس العامة 

 رئيس هيئة األوقاف اإلندونيسى كافواس
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 رئيس جلنة إدارة مسجد أغونج املكرم أمانة كافواس

 رئيس هيئة الوطنية للزكاة

 انئب رئيس املنتدى الواثم الديىن

 انئب رئيس املنتدى األخوة اإلسالمية كافواس

 رئيس جمال خدمة جودة التعليم للمجتمع كافواس

 توجيه اجملتمع للحاج كافواس 

 احلاج عبد الكرمي املشايخ

 حممد دحالن

  املؤلفات

 

 الليسانس ينالد ابر اغتي .2

 ين الليسانسالد ابر اغتي سماإل

 1988نوفمرب  16ونوسوبوا  اتريخ امليالد

 كاملنتان الوسطىالشارع فاتح رومبيه كافواس   العنوان

 085820530811 رقم اهلاتف

 1 ىبتدائية احلكومية مالنددرسة اإلامل الرتبية

 ىدرسة املتوسطة حممدية مالندامل
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 يالنج جاوى الوسطىغماعهد اهلدى امل

 سالمية احلكومية فاايماندرسة العالية اإلامل

 جلنة الدعوة والتعليم للدراسة اللغة العربية جاكرات

 جاوى الغربية 3اللغة العربية لدبلوم جامعة علوم 

 إندونيسيا بكلية الشريعة اإلسالمية والعربية ىف ىعهد العلومامل

 سلفية املنظمة

 معلم القرآن ىف إقامة جربية بسليمبا املهنة

 املدرس ىف املدرسة اإلبتدائية احلكومية النجاح جباكرات الغربية

 بكافواساملرىب ىف جملس التعليم مبسجد النور 

 املرىب ىف جملس التعليم مبسجد الشفاء بكافواس

 املرىب ىف جملس التعليم مبسجد حممدية مبنبوالو

 املرىب ىف جملس التعليم مبسجد اجلامع مبنبوالو

 الدكتور مراد املصرى املشايخ

 الدكتور عجوز

 الشيخ عجازى السعودى

 الدكتور مالك حسني السعودى

 املوضوع : فهم املخالفة ىف بعض آايت القرآن الكرمي املبحث العلم حتت املؤلفات
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 املاجستري محد حبروىناالدكتورندس احلاج  .3

 املاجستري محد حبروىناالدكتورندس احلاج  االسم

 1962أغوسطوس  12الشمالية،  ىهولو سوجنا ىأمنوات اتريخ امليالد

 الباكلوريوس واحلاّجة روحاىن ىاحلاج أنوار كوساس ب واألماأل

 كافواس كاملنتان الوسطى  16رقم  ىلشارع اتمبون بوجنا العنوان

 082152481414 رقم اهلاتف

 الرتبية

 

 (1975الشمالية ) ىهولو سوجن ىبتدائية احلكومية غارودا، أمنواتدرسة اإلامل

 (1977كوات ابروا )  درسة املتوسطة غامبوت ىفامل

 (1980قرية مااليو بنجرماسني ) ىف 1الثانوية اإلسالمية احلكومية درسة امل

 (1983اإلسالمية احلكومية بكلية الشريعة ) ىجامعة أنتسار 

 جامعة بينا ابنوا بكلية العلو اإلدارية

 ى ندونيساإلعلماء الجملس  املنظمة

 هنضة العلماء

 رجال الرتبية

 اإلندونيسىتصال لشباب املسجد جلنة اإل

 املدرس ىف حلقة القرآن بكافواس املهنة

 املدرس ىف إدارة األكادميية
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 رئيس العام ىف املدرسة املتوسطة املكرم بكافواس

 ية احمللية ببونتوك ابرطو اجلنوبيةاملوظف ىف وزارة الشؤون الدين

 ية احمللية ببونتوك ابرطو اجلنوبيةرئيس الشعبة الفرعية لإلدارة ىف وزارة الشؤون الدين

 ابرطو اجلنوبيةرئيس املوظبني ىف وزارة الشؤون الدينية احمللية ببونتوك 

 ية احمللية ببونتوك ابرطو اجلنوبيةرئيس اإلدارة ىف وزارة الشؤون الدين

 رئيس اإلدارة ىف وزارة الشؤون الدينية احمللية بكافواس

 رضوان ذاألستا املشايخ

 لوريوساحلاج امحد كوساسى البكا

 نوبيةاحلكومية بنجرماسني كاملنتان اجل جبامعة أنتسارى اإلسالمية ةذاألسات

  املؤلفات

 

 مسراىن دكتورندس احلاجال. 4

 مسراىنالدكتورندوس احلاج  سماإل

 م. 1960يوليو  13ور، و هبا اتريخ امليالد

 بنت احلاج نور الدين ىاج أرمان بن أنوس واحلاّجة بيدور احل واألم باأل

 الشارع جيليك ريووت كافواس كاملنتان الوسطى العنوان

 08115205199 رقم اهلاتف
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 املدرسة اإلبتدائية تعليم املتعلم هنديل بروانى رتبيةال

 تربية معلمى الدينية اإلسالمية بكافواس

 تربية معلمى الدينية اإلسالمية ببنجرماسني

 جامعة احلكومية ملبونج منجكورات كلية الرتبية ببنجرماسني

 اجملالس العلم والتعليم

 حممدية املنظمة

 املدرس ىف املدارس اإلسالمية املهنة

 رئيس العام حممدية كافواس

 رئيس مكتبة الرتبية والثقافة

 رئيس لشؤون الرتبية اإلبتدائية واملتوسطة

 رئيس قسم رفاهية اجملتمع

 كاتب لقسم اهلجرة

 انذرئيس مكتب اإلستئ

 موظب خبري لرئيس املنطقة

 انئب الثاىن لقسم اإلقتصادى والبنيان

 كياهى احلاج عبد املطلب خريج معهد دار السالم غونتور فونوروغو املشايخ

  املؤلفات
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 احلاج توفيق الرمحن ب. أ.  الدكتورندس .5

 احلاج توفيق الرمحن ب. أ.الدكتورندس  سماإل

 م.  1953يوليو  12سني، ارمبنج اتريخ امليالد

 كوردى كرمي و زبيدة واألم باأل

 الشارع ابرطو كافواس كاملنتان الوسطى  العنوان

 085332252929 رقم اهلاتف

 الرتبية

 

 والطبتدائية اجلمعية اباملدرسة اإل

 نوية اجلمعية كالاينادرسة الثامل

 العالية اجلمعية اتلوق دالم املدرسة

 كلية الشريعة  احلكومية بنجرماسني سالمية اإل أنتسارى جامعة

 ديوان القضاء كافواسرئيس  املنظمة

 رئيس املكتب لشؤون املساجد والفتيان إندونيسيا

 كافواسىسيندوناإللس العلماء رئيس العام جمل

 املعتربة النهضينيرئيس مجاعة اهل طريقة 

 ىسيندونإلاج اةاحلدة ألخو وكيل الرئيس املتح

 كياهى احلاج إدريس املشايخ

 حسني نفرينكياهى احلاج 
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 كياهى احلاج مجهرى أرشد

  املؤلفات

 

 ح عند علماء كافواستفسري آايت التسام .ج

 العبادةىالتسامح ف .1

 تفسري سورة الكافرون (أ

اِفُرونا ) ا اْلكا أاي ُّها ا ت اْعُبُدونا )1ُقْل ايا ا أاْعُبُد )2( الا أاْعُبُد ما ا 3( واالا أانْ ُتْم عااِبُدونا ما ( واالا أاانا عااِبٌد ما

ا أاْعُبُد )4عاباْدُُتْ )  ( 6( لاُكْم ِديُنُكْم واِلا ِديِن )5( واالا أانْ ُتْم عااِبُدونا ما

 املاجستري ىسرج نوراىناحلاج  الدكتورندس عند سورة الكافرون تفسري (1

، بدأ هيئة الزكاة الوطنية عاملىف  2019أغسطس  4بتاريخ  بعد أن وجهت إليه السؤال

 الدكتورندس قال:  ل من اآلية. على النحو التاىلو النز  اباالستغراب عن أسبا عن طريق اجلواب فور 

كان كفار قريش قد عرضوا على أسباب نزول هذه األية:   املاجستري، ذكر ىف ىسرج نوراىناحلاج 

 صلى هللا عليه وسلم أن يعبد معهم آهلتهم من األواثن سنة، ويعبدون معه ربه سنة آخر، رسول هللا

كفار ما  أسالم ال يلتزم ابلزمان واملكان، دية، اإل، يتعلق بتعبالثاىن.تعاىل هذه السورة الكرميةفأنزل هللا 

 ابلزمان واملكان. ونويلتزم همبكيفيتوهنم مام األصنام، يعبدأ ونقريش يعبد األصنام، يقوم
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أعاله ميكن الدكتورندس احلاج نوراىن سرجى املاجستري  ألقاها الىت أسباب النزول من

 .والتسامح للعبادة هليةتقسيمها إىل مشكلتني للتسامح ومها التسامح لال

، وليس حتفاالت لغري املسلمنيسامح من خالل السماح للعبادة واإليعلم اإلسالم كلمة الت

ة، ال ترتكه إىل األبد ابلنسب لدينك فراغ معاقبتك وليا" طربىجرير الكما قال ابن .اإلاثرة أو التهنئة

الدين.  عنها، فهل متوت ىف ىاخرتهتا ومن الصعب عليك التخل هناية حياتك الىت ىألن هذه ه

أحتول إىل  مل نه منذ زمن طويل كان معروفًا أنىنإىل األبد. أل ، أان خائف. مل أترك ديىنابلنسبة ىل

 دين غري ذلك ".

نتحدث عن التفسري يقول  نوراىن سرجى املاجستري احلاج كما قال الدكتورندس

قريش كفار بني   اذامل هذه السورة يوضح نقطة التسامح ىف ، مث هناك سؤالألسباب النزولىاإلضاف

ما  أهللا،  ونيعبد سلمونامل وافقة؟ له سببان.األول، يتعلق إبهلية،عدم امل صلى هللا عليه وسلم والنىب

 .األصنام ونقريش يعبدكفار 

التسامح املرتبط  انقسم إىل مشكلتني. أوال، أكد أن التسامح النزول أسبابشرحه لتوزيع  ىف

وة املسلمني إىل قريش لدع كفار  هو جهود ابهذه األسب ىف ىإلهلية. واملقصود ابلتسامح اإلهلاب

أن التسامح اجليد هو أن  صلى هللا عليه وسلم ، أكد رسول هللانصف يوم. لذلك عبادة األصنام ىف

 قريش األصنام. كفار  هللا بينما يعبد يعبدوناملسلمون ا يعتقد أنه آهلة، و اجلميع يعبد م
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مع األداين  ، من الواضح أننا نشجع بقوة على التسامحاملذكورة أعالهمن خالل التفسريات 

، فإن تسامح. إذا نظرت إىل هذه القضاايء واحد جيب مالحظته هو الى،ولكن هناك شاألخرى

 نوًعا.ف ويتضمن شيًئا ممو ر كل من هذه األلوهية هو تسامح معخلط  

وال  عرتاف العبد مع هللا،هىإالتعبدية أن  قال الدكتورندس احلاج نوراىن سرجى املاجستري

رااطا اْلُمْستاِقيما سورة الفاحتة:  ذكر ىف هللا.الإيعرتف عنده شيئا  كا ناْستاِعنُي اْهِدانا الصِّ ِإايا كا ن اْعُبُد وا ِإايا

.ِصرااطا الاِذينا أانْ عاْمتا عالاْيِهْم  ْغُضوِب عالاْيِهْم واالا الضاالِّنيا عن  ذا، هناك مبدأن خمتلفان يعىنإ غارْيِ اْلما

 هللا. عبدنة. هم يعبدون األصنام وحنن ألوهية وتعبدي

، وال يعرف أحدًا إال هللا. هذا يدل على أن خادم هلل، يعرف التعبد مبعرفة املقدممن الشرح 

هو اإلله الوحيد للكون. ال إله إال هللا. مث أضاف البياانت جوهر العبادة هو معرفة هللا بشكل جيد 

 .5من خالل اقتباس آايت من سورة الفاحتة اآلية 

بني املتدينني.  الرتكيز بداًل من التسامح النسىب ، ركز فعاًل علىمن تقسيم مشكلة التسامح

 ىيشري كال نوع يًضا حدود للتسامح.، ولكن لدينا أجيعنا على التسامح بني املتديننييتم تش

أحداث الكفار من قريش  من خالل النظر ىف علمها النىب لىتالتسامح أعاله إىل حدود التسامح ا

مع مسائل األلوهية  ، ال ميكننا أن نتسامحادهتم. لذلكالذين يطلبون من املسلمني أن يعبدوا عب

  هذه احلالة يتم تفسريها عن طريق اخللط بني االثنني. ، ىفوالعبادة
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 ين الليسانسالد ابر اغعند تي سورة الكافرون تفسري (2

عن أسباب  2بداية بيانه مع2019أغسطس  7بتاريخ يف بيته  ين الليسانسر الداب غقال تي

وا رسول هللا صلى هللا عليه وسلم إىل عبادة أواثهنم سنة، إهنم من جهلهم دعوقيل: نزول هذه األية: 

، اقتبس من كما كان من قبل، لتبدأ اإلجابةهذه السورة. ويعبدون معبوده سنة وعكسه، فأنزل هللا

 ادث أظهر جهل قريش وكشف اجلمود ىفأسباب النزول من سورة الكافرون. وقال إن احل

سرتاتيجية. أدت املفاوضات بني الطرفني إىل نزول آايت القرآن سورة الكافرون. القرآن يرفض اإل

قريش أن تطلب من  كفار  القلب فإن مفاوضاتبوضوح هذه املفاوضات. على غرار التفسري من 

 .املستقبل وعدوا بعبادة هللا ملدة عام كامل ا عبادهتم ىف السنة، سنة واحدة ىفاملسلمني أن يعبدو 

دون بيعتهم ى شر بادة علالسماح ألداين األخرى بع عند اإلسالم يعىنمث قال: التسامح 

، على سبيل مأعياده فال ىفابتبعاع اإلحتما عند املشركني، التسامح هو يدعو املسلمني أإزعاجهم. 

 قول التهنية على األايم الكبرية عندهم وعكسه.باملثال 

طريق منع أدايهنم من  اإلسالم يتسامح مع األداين األخرى عن مث أوضح أن التسامح ىف

عبادهتم. هذه مشكلة للمسلمني، فهم يفسرون ذلك التسامح من خالل دعوة املسلمني  املشاركة ىف

 ا كما يرغبون ىفمهم الكبرية متام، فإهنم حيتفلون أباي عبادة أصنامهم. حىت كما يقولوناآلخرين إىل

 الكبري. حسب تعبريه، خيتلف تعريف التسامح، حيث يكون لكل منظور حتفال بيومهم الديىناإل

                                                           
 األستاذ تيغا ابر الدين الليسانس إىل تفسري ابن كثرينقل 2
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حرتام الدايانت إاإلسالم هو  ىف ىه اخلاص للتسامح، ولكن وفقا لذلك، فإن التسامح احلقيقتفسري 

 األخرى والسماح هلا ابلعبادة.

ا ت اْعُبُدونا "ن يتربأ من دينهم ابلكلية، فقال:وأمر رسوله صلى هللا عليه وسلم فيها أ  "ال أاْعُبُد ما

ا أاْعُبُد وهو هللا وحده ال شريك له. ف "ما" هاهنا  يعىن من األصنام واألنداد، واال أانْ ُتْم عااِبُدونا ما

 مبعىن "من".

ا أاْعُبدُ "مث قال:  ا عاباْدُُتْ واال أانْ ُتْم عااِبُدونا ما ال أسلكها و ، معبودكموال أعبد  ىأ "واال أاانا عااِبٌد ما

ا أاْعُبدُ "وهلذا قال:  .حيبه ويرضاه ىعلى الوجه الذ هبا، وإمنا أعبد هللا ىوال أقتد  "واال أانْ ُتْم عااِبُدونا ما

ِإْن "عبادته، بل قد اخرتعتم شيًئا من تلقاء أنفسكم، كما قال:  ال تقتدون أبوامر هللا وشرعه ىف ىأ

اءاُهْم ِمْن راهبِِّمُ  ْد جا لاقا ا هتاْواى األنْ ُفُس وا ما ىي اتاِبُعونا ِإال الظانا وا مجيع  [ فتربأ منهم ىف23]النجم :  " اهْلُدا

 صلى هللا عليه وسلميسلكها إليه، فالرسول العابد ال بد له من معبود يعبده وعبادة ما هم فيه، فإن

ال معبود  ىإله إال هللا حممد رسول هللا" أوأتباعه يعبدون هللا مبا شرعه، وهلذا كان كلمة اإلسالم "ال 

إال هللا وال طريق إليه إال مبا جاء به الرسول صلى هللا عليه وسلم، واملشركون يعبدون غري هللا عبادة مل 

كما قال تعاىل:   "لاُكْم ِديُنُكْم واِلا ِدينِ "أيذن هبا هللا، وهلذا قال هلم الرسول صلى هللا عليه وسلم: 

لاكُ " ِلي وا بُوكا ف اُقْل ِل عاما ذا ِإْن كا ُلونا وا ُل واأاانا بارِيٌء مماا ت اْعما ُلُكْم أانْ ُتْم بارِيُئونا مماا أاْعما [ 41]يونس: "ْم عاما

اُلُكمْ "وقال:  لاُكْم أاْعما الُناا وا  [.55]القصص:  "لاناا أاْعما
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  املاجستريمحد حبروىناحلاج ا لدكتورندسعند ا سورة الكافرون تفسري (3

يف مكتب رئيس  2019يوليو  31بتاريخ   املاجستريمحد حبروىناحلاج ا لدكتورندسا قال

 كفار  كان هناك تعارض بني  ة: أسباب النزول هلذه السورة يعىنىف تفسري هذه السور  وزارة الدين

 سورة الكافرون األية تعاىل فأنزل هللاللحصول على التسامح  ه وسلم صلى هللا عليالنىببني قريش و 

 رىب ارتضاه ىل ىالذ ديىن اعتقدمتوه، وىل ىفلكم دينكم الذلاُكْم ِديُنُكْم واِلا ِديِن: . وبني أية 1-6

مهمة  سورةتكون فأساس األخوة. وهذه االية حرتام األخرين على ىإالدين. واملهم يعن ال إكراه ىف ىأ

كما قال هللا تعاىل ىف ىخر أية آالط التعبدية  وكذالك قد شرحت تخمن التسامح حيث حيرم على ا

 جبار ىف الدين.إال  "أىالا ِإْكرااها يف الدِّينِ "القرآن الكرمي 

وعباده حيث اليعبدون ما يعبد  هن أيمر هللا على رسولأية ذه اآله منملقصود اأيضا   وقال

. وكذالكافرون أل اِفُرونا ا اْلكا أاي ُّها فرون ال يعبدون ما االك الكن السورة قد بدئت بنداء الكافرين ُقْل ايا

رسول هللا ال  قريش علىكفار استحسن   فاملساوة ىف قرار مساوة حرية اإلسالماملسلمون.  أىنعبد 

ن أعلينا  ى من هذه السورة. ولكن ذالك ينبغقد أنزل هللا ىتناسب وال توافق وتصارف التسامح الذ

 نسانية. خر ألننا أخوية من التارخيية كاإلحنرتم دينا أ

 ب. أ. احلاج توفيق الرمحن دكتورندسعند ال سورة الكافرون تفسري (4

 لاُكْم ِديُنُكْم واِلا أية أن  2019يوليو  31بتاريخ ب. أ. احلاج توفيق الرمحن دكتورندسال قال

إبمياهنم وليك بشريعتهم واإلسالم تبعقيدهتم، وكا وناألداين، املسيح ِديِن يدل على أننا خمتلفة ىف

 اجلنسية واجملتمعة. مسألة الدولة موحدة ىفوغريها. ولكننا 
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إندونيسيا،  ال حيدث فقط ىف ، ووجود التنوع الديىنووفقا له، فإن اآلية توضح التنوع الديىن

املنطقة الدولية. مثل املسيحية  سوف يوجد ىف هذه الفقرة أن التنوع الديىن فقد سبق ذكره ىف

إىل  الطريقة الصحيحة للتسامح ىيشرح هللا ما ه ،سورة الكافرونواليهودية أو اإلسالم. مع هذه 

 يزال جيب اإلبقاء على األخوة ، الالل إعطاء األولوية لعقيدة اآلخرجانب مطالبته ابلتسامح من خ

 اجلنسية وإخواهنا من البشر. من اختالف الدايانت ولكن واحدة ىفعلى الرغم 

بعض  ىصلى هللا عليه وسلم يناد : كان النىبب. أ. احلاج توفيق الرمحن دكتورندسال وقال

 سالم وقال هلم: أنتم أمة واحدة ىفواإل ىاليهودىو تاح ميثاق املدينة، منها: اجملوسالقبائل قبل افت

 على األمور الدينية.تتحدوا على بناء املدينة ولكن التعاونون تاجملتمع، 

، نورة قبل ميثاق املدينةاملدينة امل إىل القبائل ىف رسولرسول هللا عندما حدث ال عن مث روى

ول الذين ، على الرغم من وجود خالفات هم اليهود أاملدينة املنورة وة بني الناس ىفلتعزيز األخ

تلك العروض حماولة إلجياد حل الوسط بشأن  ، مثل اخلزرج وأوس وآخرين.ملدينة املنورةاباحتلوا 

احلاج  دكتورندسال ا للمسلمني، فإنذا اعترب املرء سورة الكافرون حدا متساحمقضااي التسامح. إ

تطبيق  جيب أن يكون حكمة ووقارا ىف ىالذ  على التنوع الديىنيعتربها دليالب. أ.  توفيق الرمحن

 احلديث عندما بشر النىب التسامح على الدايانت األخرى. لقد ربط هذا من خالل اقتباس اتريخ

 قبل ميثاق املدينة. هذا هو تعزيز ذلك.
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 ىف العقيدةالتسامح  .2

 ربعني من سورة يونساألو  إحدىو ربعني األتفسري آية  (أ

بُوكا ف اُقْل "قال تعاىل:  ذا ِإْن كا ْن الا يُ ْؤِمُن بِِه وارابُّكا أاْعلاُم اِبْلُمْفِسِدينا وا ُهْم ما ِمن ْ ْن يُ ْؤِمُن ِبِه وا ُهْم ما ِمن ْ ِل وا

ُلُكْم أانْ ُتْم بارِيُئونا مماا  لاُكْم عاما ِلي وا ُلونا عاما ُل واأاانا بارِيٌء مماا ت اْعما  "أاْعما

 نوراىناحلاج  الدكتورندس عند سورة يونس آية األربعني وإحدى واألربعني تفسري (1

 املاجستري ىسرج

 كله  كتاب هللابرة الكافرون، حنن أمناية هلا ارتباط و مناسبة مع سو وقال أن هذه اآل

 اءالئكته وكتبه واليوم األخر والقضىل هللا ورسوله ومإميان . وقد تيقن املسلمون ابإله بعضناولكنيكذب

ىل إكل ما يقولون من تكذيبهم والقدر يقينا شجاعا مما يكذب الكافرون منا. ال تلفتوا والتنبهوا من  

 ما نتيقن هبا.

هذه  فرون. قبل احلديث عن التسامح ىفاا لضمريه، فإن هلذه السورة عالقة بسورة الكوفق

ميع آايت القرآن. ولكن جيب أن نسمح لبعض جل، وهو صديق اآلية، يشرح أوال موقفه كمسلم

لتزامنا ابإلميان واإلميان حبقيقة املالئكة ورسله وكتبه إال يؤمنون حبقيقة القرآن. وكذلك الناس الذين 

تسامح بفضيلة، بل التسامح مع ال ى، ال ينبغة وقادرها. مع هذا اإلميان، وفقا للضمريويوم القيام

  الضمري على األمن من أجل النظر ىفيركز فيه  ى. هذا هو املكان الذىإبميان قو  إستقبالهجيب 

  القرآن. املسلمني كما هو مكتوب ىفكيفية تطبيق التسامح املعقول على 
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 محد حبروىنا دكتورندسعند ال سورة يونس آية األربعني وإحدى واألربعني تفسري (2

 املاجستري

يؤمنون بكل كان الناس مجيعا ما   مكتب رئيس وزارة الدين ىف 2019يوليو  31بتاريخ  قال

آن كله يؤمنون ابلقر  همبعضو بعض آايت القرآن. باملسلمني شاكون  نزل هللا ىف القرآن بل بعضما أ

أن هللا قد  يعىنأوال  نبحثف آية وأربعني ىحدإب نتكلم أنكله. ولذالك قبل   هبعضهم ال يؤمنون بو 

 شيئا هللابرض ويشركون يفسدون ىف األ نن هللا أعلم مبن يشاء وخيلعها ممن يشاء ألمل ىأهدى ويهد

 ه.يعصونو  هو يظلمون

ُلُكْم أانْ ُتْم بارِيُئونا مماا ية بعدها آب هللا ستمرهاا ولذلك لاُكْم عاما ِلي وا بُوكا ف اُقْل ِل عاما ذا ِإْن كا وا

ُل واأاانا  ، وهذه اآل بارِيءٌ أاْعما ُلونا صلى هللا عليه وسلم ىف  ىل النىبإية تكون موعظة من هللا مماا ت اْعما

ا يبلغ الرسالة و هو ليس حامس ىبكان الن  ىأ ىلِ ما عا  املكذبني، و أمره هللا ليقول ىِل  مقابلة على

ُلُكْم أ لاُكْم عاما يعاقب أبعماهلم ىف األخرة. وأنك مستهرت  ىرض الذاأل ىف يفسدون ىوخالقا. وا

 غري مسئول أبعمالكم وعكسه.و 

ة حلفظ التسامح، فالنتيجة غة رشيقيا مبينا ظاهرا ىف تصوير أعماهلم بلحالقرآن شر قد شرحها 

ا أمر هللا يعملون مب يناجملتمع ابلتسامح كاملسلمني الذ مع هاملتينا حنعل ىتنبغ ساسية الىتهنا األ

 ن اهلداية من أمر هللا. كراه ىف الدين، ألإ ىف سورة البقرة ال سبحانه وتعاىلهللا  يقول كعلينا. وكذل
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احلاج توفيق  دكتورندسعند ال سورة يونس آية األربعني وإحدى واألربعني تفسري (3

 .الرمحن ب. أ

 هني له، ولكنيسري و ذلك به ف نيلوقاته مؤمنع خمد هللا أن جيعل مجيأران إية، فقال هلذه اآل

يكذبونه ويضلون؟ ؤمنون ابهلل و يه. ملاذا بعضهم الليؤمنون ب اليفضتداية على الناس اهل ىهللا يعط

ِن اختااذا اهلداية بل يكربون ابهلوى ولذلك قال هللا تعاىل ىف القرآن  األهنم اليريدون أن يقبلو  أاف اراأاْيتا ما

تا  لاُه اَّللاُ عالاى ِعْلٍم واخا وااُه واأاضا ْن ي اْهِديِه ِمْن ب اْعِد ِإهلااُه ها اواًة فاما رِِه ِغشا عالا عالاى باصا ق اْلِبِه واجا ما عالاى مساِْعِه وا

ُرونا أا  سرت من هللا.ن اهلوى كاجلدار يإهله هواه فيؤمن ابهلل. إن مل جيعل الناس ى إَّللِا أافاالا تاذاكا

ُل واأاانا بارِيٌء آوقال أيضا عن  ُلُكْم أانْ ُتْم بارِيُئونا مماا أاْعما لاُكْم عاما ِلي وا مماا ية بعدها ف اُقْل ِل عاما

، وأما هذه اآل ُلونا ن  إن كنتم تؤمنون ابهلل فاعملوا عمال صاحلا معا و إنسانية ية تدل على حبل اإلت اْعما

 سن النىبيال ا ا وجدت املسلم يعبد مبذإال إن ديكراه ىف الإ تبعوا شهواتكم الكنتم ال تؤمنون ابهلل فا

ود الظهر مخس ركعات. فاملقص نبهه ألنه واجب مثل املسلم يصلىن نأصلى هللا عليه وسلم فعلينا 

ِلي أ  من الدين. مشروعيةل اعمأ ىىف قوله ف اُقْل ِل عاما

 .التسامح ىف املعاملة .3

 مثانية ية مائة و آسورة األنعام  (أ

ِلكا زاي اناا ِلُكلِّ  ذا لاُهْم مُثا ِإىلا  واالا تاُسبُّوا الاِذينا ياْدُعونا ِمْن ُدوِن اَّللِا ف اياُسبُّوا اَّللاا عاْدًوا بِغارْيِ ِعْلٍم كا ٍة عاما أُما

ُلونا  انُوا ي اْعما بِّئُ ُهْم مباا كا ْرِجُعُهْم ف ايُ ن ا  راهبِِّْم ما
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 املاجستري ىسرج نوراىن الدكتورندس احلاجعند  سورة األنعام آية مائة ومثانية تفسري (1

حرتام على األخر، فمثل من عتزاز و اإلاإل ىأالتسامح  علىية أهنا تدل لتفسري هذه اآلوقال 

ذهب  ،اذبو و  وسىوا عليهم كما يريدون وكذلك هندامسح والختطئهم و فال تستهزئهميعبد الصليب 

صلى هللا  علم النىب . قدبغري علمهللا هزئون تهم فيسناهزئتساذا إىل كنيسة مثال فسمحنا إالنصارى 

ىف حياة النىب صلى هللا خمدوما  التسامح كانم  الساإل ىفن املدينة. أللسكان التسامح  عليه وسلم

 .عليه وسلم

اآلخرين. رتام حإهو  ى، كان التسامح احلقيق سرجى املاجسترينوراىن دكتورندسلامن شرح 

 د وسخرية األداين األخرى، سواء ىفحرتام اآلخرين أو األداين هو عدم انتقاإأحد أشكال الشرف و 

عبادهتم. معىن اآلايت القرآنية هو أنه حيظر انتقاد األداين األخرى ألنه خيشى أن  تعبديتهم أو ىف

  يشوهوا اإلسالم.

 ين الليسانسالد ابر اغعند تي سورة األنعام آية مائة ومثانية تفسري (2

غري  أىسالم ى مسألة التسامح غالبا ىف قدر اإلهنا تدل علأتفسري هذه اآلية: ىف  قال

صلى هللا عليه وسلم و ا نا حممدنبين هللا ينهى رسله و إبن كثري اقوله تعاىل مث فسره  صراف كما ىفإ

سامح بل استهزاء لتابف اتصمن خري ملسلمينانأعلى، هذا دليلزجرههم وطعنه و تهلآاستهزاء  مناملؤمنني 

ن كنا إت العظمى. رابحث املفسدات واملضاهنا تاملصلحة أل يهكان ف  ولوهم ليس من احلق تهلآ

 عن العاملني. غىن، هوالال هوإله إ نستهزئهم فيستهزئوننا أيضا بل أكثر وهو هللا ال
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طلحة و عبد هللا بن عباس : هم  عن على بن أىب ىبن كثري مما رو اكتب ىف تفسري ما  يذكر و 

. أواثهنم ن يسبواربك فنهاان هللا أ نلنهجو هلتنا أو آعن سبك  نتهنيتل ،مداي حم وناملشركون يقول

ركني، وإن كان فيه شة املنني عن سب آهلمه وسلم واملؤ يتعاىل انهيا لرسوله صلى اَّللا عل وليق

هللا  وبسب إله املؤمنني، وه نيشركمقابلة امل ىمصلحة، إال أنه يرتتب عليه مفسدة أعظم منها، وه

هذه اآلية: قالوا: اي حممد، لتنتهني  طلحة، عن ابن عباس ىف ىبأ نب ىلع ال إله إال هو.كما قال

، }ف اياُسبُّوا اَّللاا عاْدًوا ِبغارْيِ يسبوا أواثهنمن أ عنهربك، فنهاهم الل نعن سبك آهلتنا، أو لنهجو 

 الكفار نام الكفار، فيسبصعن معمر، عن قتادة: كان املسلمون يسبون أ ال عبد الرزاق،ق{و ِعْلمٍ 

 .{واالا تاُسبُّوا الاِذْينا ياْدُعْونا ِمْن ُدْوِن هللاِ }عدوا بغري علم، فأنزل هللا:  هللا

حضر أاب طالب  اتفسري هذه اآلية: مل أنه قال ىف ىحاُت، عن السد جرير وابن أىب نوروى اب

أن  ى، فإان نستحيهره أن ينهى عنا ابن أخمخل على هذا الرجل، فلنأدقوا فلنلانطريش: ق املوتقالت

ضر النق أبو سفيان، وأبو جهل، و لقتلوه. فانط اتنقتله بعد موته، فتقول العرب: كان مينعهم فلما م

 ىخرت الب عيط، وعمرو بن العاص، واألسود بنم ابنا خلف، وعقبة بن أىب ارث، وأمية، وأبّ احل بن

: ب فقالالطالب، فأتى أاب ط وبعثوا رجال منهم يقال له: "املطلب"، قالوا: استأذن لنا على أىب

م عليه، فدخلوا عليه فقالوا: اي أاب طالب، هؤالء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك، فأذن هل

تنا، ر آهلكتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذ ا قد آذاان وآذى آهلدمأنت كبريان وسيدان، وإن حم

و نقال له أبو طالب: هؤالء قومك وب، فصلى هللا عليه وسلم ه. فدعاه، فجاء النىبهلولندعه وإ

نا، ولندعك تعنا وآهلدعليه وسلم: "ما تريدون؟ ". قالوا: نريد أن ت عمك. قال رسول هللا صلى هللا
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ه وسلم "أرأيتم  عليى هللاصل ك. قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك، فاقبل منهم، فقال النىبوإهل

كلمة إن تكلمتم هبا ملكتم هبا العرب، ودانت لكم هبا العجم،   إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطيّ 

: "قولوا ال؟ قى"فما ه:"قال "عشرة أمثاهلا؟ " قال أبو جهل: وأبيك ألعطينكها و راجاخل وأدت لكم

نها. وا ما، فإن قومك قد فزعهري ، قل غىوا. قال أبو طالب: اي ابن أخأز ". فأبوا وامشال إله إال هللا

، ولو أتوا ابلشمس ىيد ابلشمس فيضعوها ىفوا أيت أقول غريها، حىت ىقال: "اي عم، ما أان ابلذ

نا، أو تعن شتم آهل نفغضبوا وقالوا: لتكفهم، ا قلت غريها". إرادة أن يؤيسم ىيد فوضعوها ىف

قبيل وهو ترك ا الومن هذ .{عاْدًوا بِغارْيِ ِعْلمٍ  }ف اياُسبُّوا اَّللاا : لنشتمنك ونشتم من أيمرك فذلك قوله

عليه وسلم قال: "ملعون  الصحيح أن رسول هللا صّلى هللا لحة ملفسدة أرجح منها ما جاء ىفصامل

من سب والديه". قالوا اي رسول هللا، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: "يسب أاب الرجل فيسب 

بن  ا. كذلك قال القائل بتفسري مالسالو صالةال ل عليها قاأو كم 3أمه". بأابه، ويسب أمه فيس

 .يةتفسريه عن هذه اآل بن كثري ىفايوافق مبا قال  يةكثري لتفسري هذه اآل

 ملاجستري اروىند حبمحاحلاج ا دكتورندسعند ال سورة األنعام آية مائة ومثانية تفسري (3

املؤمنني عن رسوله و يقول هلا كانت مناسبة بسورة الكافرون فيما هنى هللا  هنأية وقال هلذه اآل

هلتهم. آلكن هللا هنى عن املصرفني ىف سب معهم ىف الدين، و  نين كنا خمتلفإهلة املشركني آسب 

ن فال تسبوا، أل ةمصلح ىف السب ن كانإمن هللا سيستهزؤون هللا فضال منا بل  وتنبيه وهذا هتديد

 سالم مع التسامح ابحرتازه ىف العقيدة.ن اإلأية تدل على كانت اآلاخلالف سنة هللا وهلل اهلداية.  

                                                           
بريوت، دار الكتب العلمية، ( ،3ج.  تفسري القرأ ن العظمي،ا سامعيل بن معر بن كثري القرىش البرصى ادلمشقى،  أ بو الفداء3

 .283ص.  ،)ه1419
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التسامح  ية يعىنمجال مع نتيجة اآليفسره إب دكتورندس احلاج امحد حبروىن املاجستريكان ال

 همنكنعلى أدايهنم فيم ئنين كنا مستهز إداين غريان. عن سب األهنى هللا رسوله واملؤمنني  ىالذ

 . فضال منا كانكما استهزئنا بل  ؤواستهز يأن

 ىعليك هدىهم ولكن هللا يهدوقال أيضا أن اهلداية جمرد هلل، هذا يوافق بقوله تعاىل ليس 

لغ الرسالة على املؤمنني ليبيبعثسول هللا صلى هللا عليه وسلم كراه ىف الدين، كان ر إمن يشاء، فال 

 هلة املشركني.آن نسب أاء و خيلع من يشاء. ولذلك ممنوع من يش ىيهدولكن اهلداية هلل 

 احلاج توفيق الرمحن ب. أ. دكتورندسعند ال سورة األنعام آية مائة ومثانية تفسري (4

ن كنا ال إيديهم صنعوا أب ىالذمرة هلة املشركني آن ال نسب أيقول فعلينا  هنأية هلذه اآل قال

، من يسب خملوقات هاسبنأن  ةخملوقات هللا ممنوع وألن آهلتم من خملوقات هللا،  ةهلتم الباطلآبنؤمن 

 .عبارة للناس على تفريق بني احلق والباطللق كل موجود متثيال و اق هو هللا خهللا يسب اخلال

، حاول إعادة ترتيب خلفية السبب قد منعنا من التنديد ابألداين من وجهة النظر السابقة

اآلية ، وأضاف قائاًل إن سبب حرماننا من التنديد هو أن  ابإلضافة إىل تلك املذكورة ىفى ، األخر 

ستنكار. إن موقع من التبادل اإل، حيث مُينع كل خملوق من هللا هللا من خملوقات دهم خملوقو عبم

بني اجملتمعات الدينية وحىت بني  ابعضاملخلوق كمخلوق من هللا سوف حيل مشكلة إدانة بعضنا 

   ل الطويل حول تشبيه التسامح.البشر. بيان جيد جًدا منه ميكن أن يوقف اجلدا
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 مسراىناحلاج  دكتورندسالعند  تفسري سورة األنعام آية مائة ومثانية (5

هلة آبسب ما ىف احلاجة  ،ن كان خمتلفاإال تسبوا دينا آخر  2019يوليو  31بتاريخ  قال

ملرء مبا ىف امياهنم كما عرفوا ىف دينهم وان ذلك حقهم. اذا تيقن ا  بتعبدهم املشركني، امسحوا من يعبد

ينا ِعندا هللِا }: سالم كما قال تعاىلنسبهم ولكن نثبت على دين اإل والنزعزعهم الأن  فعلينا ِإنا الدِّ

مُ  ية تدل على التسامح ىف ه اآل. هذ صلى هللا عليه وسلماهلداية هلل ليس من النىب. {اإِلسالا

نسانية و ليس ىف حبل اإل ىسالم و غريه ىف املعاملة أبال قيد حتديد بني اإل ى. التسامح الذمسالإلا

 حبل من هللا. أىالعقيدة 

، ةهلآاألداين واألصنام الذين جيعلوهنا  ئأن النسب أو نستهز  لناى ية ينبغوقال هلذه اآل

اميان هبب ال هو نؤمنإله إن هللا ال أميان ابهلل، قنوا. ولكننا نثبت ىف اإلنسمحهم لتعبدهم مبا تيو 

 صادق.

دايهنم أأن ال نسب أدايهنم ولكن ال نتبع ية هو حمدد ذكر القرآن ىف هذه اآل ىالتسامح الذ

 .سالم، كذلك التسامح ىف العقيدة له حمدداإل فنثبت ىف

 كافواس  تمعىف جم التسامح ىف تطبيقهم أرائ .د

 همع بينتماجمل ةلص تكان  املاجستري سرجى نوراىن دكتورندس احلاجمما قال ال .1

 معرفتهم ومفهومهم ابلتسامح ) أ

 حسن درجة إمياهنم وتقواهم ) ب

 حسن املعاشرة بني األمراء واجملتمع املختلف األداين ) ج
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"كان تطبيق التسامح ىف مدينة  كافواس قد حسن عالبا مثل ابر الدين الليسانس اتيغمما قال  .2

هلتهم مثال أو آاملسألة مثل سب املسلمني . ما ىف ساكننيفال عبادهتم عبدوا آهلهم حتإ

 هذا التسامح يستمرون حىت يوم القيامة. ال خالل ىف تعايش األداين، و لعلعكسه و 

أن نفهم هيئة املسلمني  لناى "قبل ذلك ينبغ د حبروىن املاجستريامح احلاج دكتورندسمما قال ال .3

جمتمع كافواس قاطع ىف التسامح  كما قال  داين اآلخر، كثري من املسلمني ىفعلى شيعة األ

ىل جمتمع كافواس غالبا إ اننظر إذاحمددة منها جائز ومنها حمروم،  القرآن ىف تصور التسامح له

ملشركني أو ا وايسبأن  نيل األمن قد حسن، ما وجدان املسلمأن التسامح ىف الدين مث

 و كذلك هم يعبدون نيكنا نصلى ىف املسجد س  العبادةال ىفعكسه، وما وجدان اختال

 مسلما كان أو مشركا مع تناسق االجتماع." . واشرتك اجملتمعننيكا س معبودهم

ين الد .ىل ثالثة أقسامإالتعايش ينقسم ب. أ. " توفيق الرمحنالدكتورندس احلاج مما قال  .4

فرأيت السامح ىف كافواس قد حسن مثل  بني األداين مع األمراء،و  ،وبني األداين ،الداخلى

بية قد خرج ارابطة حممدية و "الشيوخ" كاان صاحلتني ىف مسألة اخلالفية، خالفا بشيعة الوه

سالم ىف كافواس. وكذلك بني األداين ىف  قد حسن التسامح بني الداخل ىف اإلمنا منفردا. 

سالم. أما اخلوالف واإل بوذاالو  وسىنداهلو  تيةربوستانى والكاثوليكالما فيه خالل من كافواس 

كافواس عن التسامح   شرتاكية منتشرة ىفإهو صلح يسبب هبذا التسامح ىف كافوس  ىالذ

  "يعرف التسامح.وكثري من اجملتمع يفهم و 

إندونيسيا من حيث املبدأ هبذه الطريقة. ُت إعداد  ىف ، ُت ترتيب االنسجام الديىنالواقع ىف

ريًا عن ، ال ختتلف هذه القواعد كثاألساس احلكومة ليتم تنفيذها. ىفقبل لوائح خمتلفة من 
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ات خمتلفة النهاية صراع إذا كانت هناك ىفميثاق املدينة املنورة.  القواعد املنصوص عليها ىف

 ا ال يتعلق فقط ابملسائل الدينية، ولكنه دخل ىفإندونيسيا ، فإن هذ بني الطوائف الدينية ىف

 ، وخاصة املصاحل السياسية.ذلك التعرض للمصاحل املختلفة ىف، مبا جماالت أخرى 

عن التسامح ىف كافواس فوجدان حسن  ناذا تكلمإ" مسراىن دكتورندس احلاجمما قال ال .5

يدينون بدينهم التسامح ألن املخالفة ىف اجملتمع فارغة وتصور التسامح معروفة مع مطابقتها و 

 و غريها. فال خالل بني األداين"أمعا من معركة وال آهلتهم  اوال يسب بعض دين بعض

ية. وظل مل يؤد لقاء األداين الثالثة إىل الوحدة الدين يف موثقة املدينة رسول هللاكما فعل 

حياته اليومية. أبدا معادية هلم. اتبع  موقعه. يدعو لتوحيد هللا ىف حترير اليهود والنصارى ىف

 ، حبيث اعتنق العديد من اليهود واملسيحينيصال دعوتهيإ رسول هللا دائًما موقف التسامح ىف

 ة وجود دولة املدينة املنورة الىتالنهاي عزز ىف ىاإلسالم بناًء على وعيهم اخلاص، األمر الذ

 .بناها رسول هللا


